ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
расписује
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ

100
СТИПЕНДИЈА
у школској 2016/2017.години
На
конкурс
се
могу
пријавити
студенти
основних
академских
студија
Правног
факултета
Универзитета у Београду (осим студената прве године), који се финансирају из буџета Републике Србије,
и студенти дипломских академских студија – мастер.
Стипендије се додељују за школску 2016/17.годину (без јула и августа месеца) у месечном нето износу
од
10.000 динара и то:
-20 стипендија за студенте друге године,
-30 стипендија за студенте треће године,
-40 стипендија за студенте четврте године,
-10 стипендија за студенте мастер студија.

Критеријуми за добијање стипендија:
1. редовно уписивање наредне године,
2. просечна примања по члану домаћинства,
3. други постигнути резултати
– научни или стручни радови, учешће на домаћим и међународним такмичењима студената права.
4. да није до сада био корисник ове стипендије

Потребна документација:
1. пријава са кратком биографијом, адресом становања, бројем телефона и личним бројем;
2. фотокопија личне карте;
3. уверење о држављанству Републике Србије;
4. оригинална потврда Факултета о положеним испитима са просечном оценом;
5. преглед освојених награда, диплома, признања и сл. (копија);
6. преглед објављених радова (уколико их има);
7. изјава о броју чланова уже породице и њиховом занимању (оверена у општини и потписана од стране два
сведока);
8. потврда из Катастра о поседовању некретнина кандидата и чланова његове уже породице
(родитеља, браће и сестара);
9. потврда о висини последње исплаћене зараде родитеља и чланова уже породице оверене од стране
предузећа или установе у којој је родитељ запослен (за незапослене потврда Националне службе
за запошљавање);
10. уколико се ради о домаћинству које је било угрожено поплавама доставити потврду из
општине становања о степену оштећења
11. изјава о осталим примањима кандидата и чланова уже породице потписана од стране кандидата,
уз преузимање пуне моралне и материјалне одговорности (обавезна и ако нема додатних примања).
У случају испуњења свих критеријума за доделу стипендија, предност за добијање стипендија
имају студенти са вишом просечном оценом.
Студенти који су корисници других стипендија, немају право на ову стипендију.
Пријаве за стипендију се подносе на шалтеру 1. одсека за наставу и студентска питања Факултета до
1. децембра 2016. године.
Ближе информације можете добити на телефон 011 3027 669

